ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ
СРБИЈЕ

КОМИСИЈА ЗА АЛПИНИЗАМ

АЛПИНИСТИЧКИ ОДСЕК
БЕОГРАДА

По мало измењеном плану акција ПСС и КАПСС за 2020. због Корона епидемије,
изведена је акција ВЕЛЕЖ 2020. у Херцеговини – Република Српска.
Акција је изведена у термину од 8. до 16. августа 2020. у организацији Алпинистичког
одсека Београда.
Учесници акције:
1. Никола Ђурић
2. Душан Старинац
3. Павле Кошутић
4. Игор Милошев
5. Срђан Боснић
6. Дарко Даљевић
7. Драган Ђорђевић
8. Љиљана Матић
9. Предраг Загорац - сви из АОБ-а и
10. Един Зухрић пењачки клуб No Comment из Сарајева

Попети смерови:
1. „70 година AOБ-a“ III+ V+ 360m – првенствени смер
2. „Смер Кик ’83“ IV V 370m, - прво понављање
3. „Соњина смер“ III+ IV+ 375m, - прво понављање
4. „Таборски смер“ III IV 340m (два успона),
5. „Смер пресенечења“ IV V- 330m (два успона),
6. „Даворов смер“ V+ VI 340m

Опис акције:
Како ове године славимо
70 година постојања
клуба, упркос
проблемима које је
направио Корона вирус,
организовали смо мањи
табор под
величанственом
северном стеном
Вележа. Да би наш
боравак тамо био могућ,
побринули су се
прељубазни домаћини
из Невесиња.

Крајолик је изразито крашки и прилично тежак за кретање. Удаљеност дома / кампа од
стене није мала, па је приступ стени веома значајан део било ког успона у Вележу.
Сама стена варира у квалитету, можемо је упоредити са северном триглавском, али
како се овде много мање пење, чешће се наилази на климаве блокове.

Висина стене у централном делу је од 300 до 400м.

Излазни цуг првенственог смера „70 година АОБ-а“, (превисни V+ кроз окно)

Оцене смерова су генерално „тврде“, али за словеначке смерове у великој стени из
80тих, каквих је овде највише, скроз очекиване.
Стена је генерално вертикална или благо оборена, па смерови углавном прате логичне
жљебове, рампе и камине, али треба бити спреман на вертикалне или чак превисне
скокове и у лакшим оценама.

Силаз је посебна прича.
Постоји планинарски силаз
који обилази пола планине и
много дуго траје и два која су
краћа али подразумевају пар
абзајла и силаз по тешком
кршу.
Који год да изаберете, неће
вам се допасти!
Уз велико пожртвовање
локалних пењача ове абзајл
линије су уопште могуће, али
потребно је још доста рада и
много пари гојзерица да
прође тим стазама да би
приступ и силаз били
пријатни.

Општи утисак:
Озбиљна планина, озбиљан приступ, озбљно пењање, озбиљан силаз, озбиљно
љубазни домаћини, озбиљан роштиљ, озбиљно пиво – само за озбиљне алпинисте! ☺
Извештај саставио
Предраг Загорац

У Београду, 26.8.2020.

